
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu ogłasza nabór  

na stanowisko pracownik techniczny warsztatu 

 

Sposób zatrudnienia: umowa zlecenie. 

1. Wymagania niezbędne: 
 

 Wykształcenie minimum średnie techniczne, mechaniczne lub elektryczne; 

 Posiadanie uprawnień elektrycznych (świadectwo SEP do 1kV); 
 

2. Wymagania dodatkowe: 
 

 Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika, elektryka 
 Praktyczne umiejętności techniczne, naprawcze, remontowe 

 Dokładność, sumienność 

 Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole 
 Komunikatywność 

 Umiejętność wdrażania własnych pomysłów 
 Znajomość automatyki maszyn i urządzeń 

 Ogólna wiedza z zakresu mechaniki, hydrauliki, ślusarstwa 

 Brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach 
 Mile widziana znajomość obsługi komputera 

 
3. Zakres obowiązków: 

 wykonywanie prac konserwacyjnych, naprawczych, montażowych, remontowych 
 zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości pod względem bieżącej eksploatacji 

oraz konserwacji 
 utrzymanie, nadzór oraz naprawa instalacji technicznych i zabezpieczających  

 monitorowanie pracy maszyn i urządzeń zainstalowanych w budynku 
 aktywne podejmowanie działań korygujących, naprawczych i przywracanie zdolności maszyn i 

urządzeń do działania 

 koordynacja i monitorowanie usuwania usterek budowlanych 
 realizacja wszelkich innych czynności dotyczących technicznego utrzymania nieruchomości 

 dozór nad właściwym stanem terenów zewnętrznych 

4. Wymagane dokumenty: 

 
 List motywacyjny; 

 Życiorys zawodowy (CV); 
 Kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie; 

 Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie; 

 Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; 
 Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku; 

 Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o 
niepełnosprawności. 

 

5. Termin składania ofert: 
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko pracownik 

techniczny warsztatu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu” należy składać w 
terminie do 4.09.2013 r. do godz. 10.00 w siedzibie instytucji – piętro V Kancelaria, bądź 

listownie (decyduje data wpływu do Instytucji) na adres: Centrum Nowoczesności Młyn 
Wiedzy, ul. Władysława Łokieta 5, 87-100 Toruń.  



Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”. 

oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

6. Warunki zatrudnienia: 

Umowa Zlecenie w miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy  
w Toruniu. 

 

7. Informacja o przebiegu naboru: 

Informujemy, że nadesłanych i złożonych ofert nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo 
odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich w siedzibie instytucji. 

 

          /-/ Monika Wiśniewska 

               Dyrektor Centrum 

       Nowoczesności Młyn Wiedzy 

 


